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Auteur: Mari Smits 

 

 

Start- en eindpunt: NS-station Almere Oostvaarders, Laan der VOC 100, 1335 RT Almere. 

Parkeren: Nabij het station. 

Horeca: Nabij het station en Paviljoen De Oostvaarders, Oostvaardersbosplaats 1, 1336 RZ Almere. 

Onverhard: 53%. 

  

Voetstappers 
Voorbij de gebaande paden 
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V08 Oostvaardersbosroute, Almere (14,6 km) 

Oostrandbos, Buitenvaart, Oostvaardersbos. We gaan een wandeling maken naar een uniek 

natuurgebied in Nederland. Toen de zuidelijke IJselmeerpolders werden drooggelegd was het de 

bedoeling om tussen Lelystad en het toekomstige Almere een groot industriegebied aan te leggen. 

Door de oliecrisis van de jaren zeventig kwam het er niet van en kwam in dit natte deel van Zuidelijk 

Flevoland een natuurgebied tot ontwikkeling: de Oostvaardersplassen. Het slikken- en 

plassenlandschap bleek in trek te zijn bij vogels als grauwe ganzen, lepelaars, eenden en het toen nog 

zeldzame baardmannetje. Later vestigden zich ook zilverreigers, bruine kiekendieven, aalscholvers en 

ijsvogeltjes in het gebied. In 2006 ging ook de zeearend hier broeden. 

Via het Oostrandbos lopen we Almere uit en komen eerst uit in het kassengebied Buitenvaart. Via 

het Verbindingspad lopen we daarna het Oostvaardersbos in. In de winter wordt dit bos door de 

grote grazers van de Oostvaardersplassen gebruikt als rustgebied en is het voor publiek gesloten. Na 

een rust in het bezoekerscentrum De Oostvaarders krijgen we uitzicht op de weidegebieden van de 

Oostvaardersplassen. Daarna lopen we Almere weer in en keren we terug naar ons startpunt, station 

Almere Oostvaarders. 

1. Loop vanaf het busstation in de richting van het spoor en 

ga onder het station Almere Oostvaarders door. Loop 

hierbij langs de toegangspoortjes van het station. Steek 

daarna bij het  kruisende fietspad RA de busbaan over en 

sla daarna direct LA bij de paal “Een bijzonder park” en 

volg het half verharde paadje door het park. Steek bij de 

sirene het kruisende fietspad over en blijf daarna het pad 

door het park volgen. Ga aan het eind LA en direct RA over 

de fietsbrug, Koopvaarderspad. Sla na de brug RA en volg 

het half verharde paadje door het park en passeer daarbij 

de paal met opschrift “Wilde eend”. Buig direct af naar links en loop langs het speeltoestel. Steek de 

Hanzeweg over en vervolg het pad. Hou links aan op de Y-splitsing en steek daarna het fietspad over en 

ga het bos in. Ga op de Y-splitsing in het bos LA en daarna RA. Ga aan het eind LA over het 

betonfietspad. Sla op de kruising van fietspaden RA richting Lelystad en ga daarna RD op de volgende 

kruising RD omhoog over de fietsbrug. 

 

2. Sla op de kruising LA de H. de Vriesweg in. Steek de Jac. P. Thijsseweg over en vervolg de H. de Vriesweg. 

Ga met de bocht mee naar rechts, Linnaeusweg en direct LA de doodlopende weg in richting De Vaart. 

Ga aan het eind RA, Jaap Edenpad en volg daarna schuin naar links het fietspad. Ga bij de volgende 

bocht naar links – nabij de grijze bedrijfspanden – RA en volg een smaller asfaltpad. Ga aan het eind LA 

en verderop RD over de brug. Ga na de brug RA richting Lelystad en volg het betonpad met een bocht 

naar links. Ga bij de kruising (fietsknooppunt 65) RD over de doodlopende weg. Het asfaltpad gaat over 

in een betonpad. Ga daarna RA over de houten brug, Verbindingspad. Volg het betonpad en ga na de 

bocht naar rechts RA het graspad op het bos in. Steek het betonpad over en vervolg het graspad. Ga aan 

het eind LA over de houten brug en daarna RA het betonpad, Jac. P. Thijssepad. 

 

3. Sla LA het Jan van den Boschpad en ga over het wildrooster. Sla ca. 100 meter na het rooster RA en volg 

een breed half verhard pad. Ga RD op de kruising van paden en vervolg het brede steenslagpad. Ga bij 
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een zijpad aan de linkerkant RD richting Verbinding Hertenpad. Ga op de kruising van paden RD en volg 

nu een half verhard pad. Hou op de Y-splitsing links aan. Ga bij de volgende kruising RD over een smaller 

pad. Ga door het klaphek en vervolg het pad. Steek de asfaltweg over en neem RD het graspad door het 

bos. 

Van januari t/m begin mei is het Oostvaardersbos voor publiek gesloten. Kijk voor nadere informatie op de 

website van Staatsbosbeheer. Ga dan RD over de Jac. P. Thijsseweg, vervolgens LA op de kruising, E. 

Heimansweg en dan op de kruising LA, H. de Vriesweg. Passeer het wildrooster en RA over het graspad 

door het bos. 

 

4. Ga aan het einde RA en volg het eikenlaantje. Ga 

daarna met de bocht naar links. Steek het 

betonfietspad over en ga na ca. 30 m. RA. Sla aan het 

einde van het pad RA en neem het betonfietspad. Ga 

na het hek LA richting De Oostvaarders. Ga direct 

voor de ingang van het gebouw RA (vanuit het 

gebouw LA) en ga daarna LA over het betonpad. Sla 

het eerste pad LA, Frans Verapad en volg dit half 

verharde pad langs de waterkant. Ga aan het eind LA 

over het betonpad en het wildrooster en daarna 

onder de spoorlijn door. Neem direct na de bocht het 

half verharde pad RA en ga omhoog naar het begin van de fietsbrug. Ga boven RA over de fietsbrug. Hou 

op de Y-splitsing rechts aan richting Centrum, Buiten en Amsterdam. Ga over het pad langs de rotonde 

lopen met strepen en cijfers. Steek de weg, Evenaar, over en volg het pad met de strepen en cijfers. 

Steek twee keer bij hekjes een kruisende weg over. Sla bij nummer 2500 RA, steek de weg over en ga 

dan LA over de brug. Blijf de stoep langs het fietspad volgen. Sla na het Buitenhoutcollege RA en ga naar 

het busstation bij Almere Oostvaarders. 

EINDE VAN DE WANDELING. 

 


